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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut 
šādus ierosinājumus: 

1. atgādina, ka brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu (BPN) par meža tiesību aktu 
ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT) mērķis ir ieviest tiesisko regulējumu, lai 
nodrošinātu, ka visi no partnervalstīm Eiropas Savienībā importētie kokmateriāli un 
koksnes izstrādājumi, uz kuriem attiecas BPN, ir ražoti likumīgi; uzsver, ka BPN parasti 
ir paredzēti tam, lai veicinātu sistemātiskas izmaiņas mežsaimniecības nozarē nolūkā 
attīstīt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, izskaust nelikumīgu mežizstrādi un atbalstīt 
centienus visā pasaulē apturēt atmežošanu un mežu degradāciju; uzsver, ka BPN 
nodrošina svarīgu tiesisko regulējumu gan ES, gan tās partnervalstīm, un tas ir 
iespējams, pateicoties iesaistīto valstu labai sadarbībai un apņēmībai;

2. atzinīgi vērtē panākto progresu, izmantojot FLEGT BPN, un pastiprināto dialogu starp 
valdībām, nozari un pilsonisko sabiedrību vairākās valstīs, kas ir BPN procesa rezultāts; 
norāda, ka līdz šim BPN ar ES ir ratificējušas septiņas valstis (Kamerūna, Centrālāfrikas 
Republika, Gana, Indonēzija, Libērija, Kongo Republika un Vjetnama), no kurām 
Indonēzija ir pirmā un līdz šim vienīgā BPN partnere ar FLEGT licenci kopš 2016. 
gada, un ka ES ir pabeigusi sarunas un parafējusi BPN ar Hondurasu un Gajānu, 
savukārt sarunas turpinās ar sešām citām valstīm (Kotdivuāru, Kongo Demokrātisko 
Republiku, Gabonu, Laosu, Taizemi un Malaiziju); uzsver, ka BPN ir ļoti efektīvs 
satvars tam, lai izveidotu labas partnerības ar šīm valstīm, un ka būtu jāveicina jaunu 
BPN noslēgšana ar citiem partneriem; ir pārliecināts, ka ES būtu jāturpina sadarboties ar 
FLEGT BPN valstīm, lai šī iniciatīva joprojām būtu pievilcīga alternatīva eksporta 
tirgiem ar mazāk stingriem vides standartiem; atzīst FLEGT regulas un ES 
Kokmateriālu regulas nozīmi, lai novērstu nelikumīgi iegūtas koksnes nonākšanu ES 
tirgos; prasa ES palielināt FLEGT finansējumu; atzinīgi vērtē gaidāmo FLEGT regulas 
un ES Kokmateriālu regulas atbilstības pārbaudi, ko veiks Komisija, kas ir arī iespēja 
stiprināt šo tiesību aktu izpildi un paplašināt to darbības jomu;

3. uzsver, ka vēl vairāk jāuzlabo ES Kokmateriālu regulas īstenošana un izpilde, lai 
vislabākajā veidā saglabātu ilgtspējīgu tirdzniecību ar importētiem un iekšzemē 
ražotiem kokmateriāliem un koksnes izstrādājumiem; atkārtoti prasa, lai pie ES 
robežām rūpīgāk tiktu pārbaudīti importētie kokmateriāli un koksnes izstrādājumi 
nolūkā nodrošināt, ka importētie izstrādājumi patiešām atbilst kritērijiem, kas jāievēro 
to ievešanai ES; uzsver – Komisijai ir jānodrošina, lai muitas kontrolēs visā ES tiktu 
ievēroti vieni un tie paši standarti, izmantojot tiešu vienoto muitas kontroles 
mehānismu, sadarbojoties ar dalībvalstīm un pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu;

4. prasa Komisijai, stiprinot esošās rīcībpolitikas, nodrošināt FLEGT BPN saskaņotību ar 
visām savām rīcībpolitikām, tostarp attīstības, vides, lauksaimniecības un tirdzniecības 
jomā; aicina Komisiju apspriest kokmateriālu importa standartus turpmākajos 
divpusējos vai daudzpusējos ar tirdzniecību saistītos nolīgumos, lai nepieļautu, ka 
mazinās FLEGT rīcības plāna radītie sasniegumi kokmateriālu ieguves valstīs;

5. aicina Komisiju palielināt spēju veidošanas atbalstu FLEGT BPN valstīm, lai paātrinātu 
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uzņemto saistību īstenošanu, tostarp korupcijas un zaļmaldināšanas apkarošanu, un lai 
uzlabotu labu pārvaldību un pārredzamību; uzsver, ka ES tirdzniecības politikā būtu 
jāpievēršas ar nelikumīgu mežizstrādi saistītajai korupcijai; aicina Komisiju nodrošināt 
vērienīgāku un pilnībā īstenotu ilgtspējīgas mežsaimniecības un ekosistēmas 
aizsardzības noteikumu iekļaušanu brīvās tirdzniecības nolīgumu tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļās, ietverot noteikumus par korupcijas apkarošanu saistībā ar 
nelikumīgu mežizstrādi; atzinīgi vērtē to, ka Parīzes nolīgums būs būtisks turpmāko 
nolīgumu elements; aicina ES uzlabot sadarbību ar organizācijām, kuru mērķis ir 
novērst pasaules mēroga noziegumus mežsaimniecības jomā;

6. aicina ES stiprināt starptautisko sadarbību, palielinot centienus galvenajos 
starptautiskajos forumos, tostarp Pasaules tirdzniecības organizācijā (PTO) un 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (ESAO); aicina Komisiju izpētīt 
iespējas daudzpusējai, plurilaterālai vai divpusējai sadarbībai (tostarp paātrinot sarunas 
PTO par Vides preču nolīgumu) ar tirdzniecības partneriem un citām importētājvalstīm 
cīņā pret atmežošanu un klimata pārmaiņām, ko izraisa imports, vienlaikus saglabājot 
likumīgas tirdzniecības iespējas un stiprinot ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu un 
lauksaimniecību, kā arī zemes īpašumtiesības un labu pārvaldību trešās valstīs;

7. ar bažām atzīmē, ka pētījumi pastāvīgi apstiprina satraucošo saikni starp zoonozes 
slimībām, tādām kā Covid-19, un atmežošanu, klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības zudumu; 

8. atzinīgi vērtē ES 2019. gada 23. jūlija paziņojumu “Pastiprināt ES rīcību ar mērķi 
aizsargāt un atjaunot pasaules mežus”; atgādina, ka ilgtspējīga un iekļaujoša mežu 
apsaimniekošana un pārvaldība ir būtiska tam, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti 
Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam, Parīzes nolīgumā un Eiropas zaļajā 
kursā; uzsver, cik būtiski ir pasākumi, ar ko nodrošina, lai pieprasījums atbilstu 
izvirzītajiem mērķiem, jo ES lielā daudzumā importē tādas ar atmežošanu saistītas 
preces kā soja, palmu eļļa, eikalipts, gumija, kukurūza, liellopu gaļa, āda un kakao, kas 
bieži veicina globālo atmežošanu; uzsver, ka tādas preces kā kakao ir iespēja šādas 
pieejas izmantošanā gūt ātrus panākumus, mācoties no FLEGT BPN piemērošanā gūtās 
pieredzes; uzskata, ka ES ir jānodrošina, lai tā atbalstītu tikai tādas globālās piegādes 
ķēdes un finanšu plūsmas, kas nav saistītas ar atmežošanu un neizraisa cilvēktiesību 
pārkāpumus; aicina Komisiju visus turpmākos priekšlikumus attiecībā uz precēm, kas 
varētu apdraudēt mežus, balstīt uz gūto pieredzi, īstenojot FLEGT rīcības plānu, ES 
Kokmateriālu regulu, Konfliktu izrakteņu regulu, Direktīvu par nefinanšu informācijas 
atklāšanu, tiesību aktus par nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju un citas 
ES iniciatīvas piegādes ķēžu regulēšanai; apliecina, ka ir ieinteresēts Komisijas 
paziņojumā par turpmākiem priekšlikumiem par pienācīgu pārbaudi visā piegādes ķēdē 
attiecībā uz produktiem, kurus paredzēts laist iekšējā tirgū; prasa stiprināt pilsoniskās 
sabiedrības lomu, kas ir svarīgs informācijas par atmežošanu avots; mudina Komisiju 
šādu priekšlikumu izstrādē nodrošināt, lai šādas preces un izstrādājumi neizraisītu 
atmežošanu, mežu degradāciju, dabisko ekosistēmu pārveidošanu vai degradāciju vai ar 
to saistītus cilvēktiesību pārkāpumus un lai tie attiektos uz visu piegādes ķēdi un 
aptvertu ESAO pamatnostādnes par sociālo atbildību un cilvēktiesībām tirdzniecībā, lai 
tie būtu saskanīgi ar PTO un lai pēc rūpīgas novērtēšanas varētu atzīt, ka priekšlikumi ir 
funkcionāli un piemērojami visiem tirgus dalībniekiem, tostarp MVU;
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9. uzsver, ka atmežošanu veicinošie faktori paši par sevi pārsniedz meža nozares robežas 
un ir saistīti ar daudziem jautājumiem, tādiem kā zemes lietošanas tiesības, 
pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzība, lauksaimniecības rīcībpolitikas, klimata 
pārmaiņas, demokrātija, cilvēktiesības un politiskā brīvība; atgādina, ka pirmiedzīvotāju 
tautu sievietēm un sievietēm lauksaimniecēm ir svarīga loma meža ekosistēmu 
aizsardzībā; aicina Komisiju pastiprināt centienus holistiski risināt atmežošanas 
problēmu, izmantojot saskaņotu politikas satvaru un vienlaikus nodrošinot ekosistēmu 
saglabāšanu; uzskata, ka dzimumu līdztiesība mežsaimniecības izglītībā ir viens no 
galvenajiem mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas elementiem, kas jāatspoguļo ES 
rīcības plānā; atgādina, cik svarīgi ir ievērot ANO Vadošos principus uzņēmējdarbībai 
un cilvēktiesībām; atbalsta notiekošās sarunas nolūkā izstrādāt saistošu ANO 
instrumentu par cilvēktiesību ievērošanu transnacionālās korporācijās un citos 
uzņēmumos un uzsver, cik būtiski ir, lai ES proaktīvi iesaistītos šajā procesā;

10. uzskata, ka FLEGT licencēšanas process papildina brīvprātīgu trešās personas veiktu 
sertifikāciju un ka tas ir īpaši izdevīgi mazākiem tirgus dalībniekiem, kuriem bieži ir 
grūtības iegūt sertifikāciju ar privātā sektora shēmu starpniecību;

11. ir pārliecināts, ka zaļa publiskā iepirkuma rīcībpolitikām var būt liela nozīme likumīgas 
un ilgtspējīgas kokmateriālu tirdzniecības veicināšanā; tomēr atzīmē, ka lielākā daļa ES 
dalībvalstu savām centrālās valdības struktūrām piemēro obligātā iepirkuma 
rīcībpolitikas, bet vietējām pašvaldībām, kuras īsteno lielāko daļu publisko izdevumu, – 
brīvprātīgā iepirkuma rīcībpolitikas; aicina dalībvalstis uzlabot statistiku par iegādātās 
koksnes daudzumu, tostarp norādot, cik daudz ilgtspējīgu, likumīgu vai FLEGT 
licencētu materiālu tās varētu iekļaut savos iepirkumos;

12. atgādina, ka konflikta zonās iegūti kokmateriāli jau ietilpst FLEGT rīcības plāna 
darbības jomā, taču šīs problēmas risināšanā nav darīts pietiekami daudz; aicina 
Komisiju pildīt savu apņemšanos paplašināt uzticamības pārbaudes saistības, kas 
paredzētas ES Kokmateriālu regulā, lai gaidāmajā pārskatīšanā tiktu ietverti arī 
konfliktu zonās iegūtie kokmateriāli;

13. uzsver, ka visos jaunajos tirdzniecības nolīgumos, tostarp Mercosur un tamlīdzīgos, ir 
jāiekļauj skaidras saistības cīņai pret atmežošanu;

14. aicina Komisiju izmantot antidempinga regulas jaunos noteikumus, kas attiecas uz vides 
un klimata rīcībpolitikām;

15. prasa ES izveidot ciešāku saikni starp tirdzniecības un attīstības rīcībpolitikām, inter 
alia labāk īstenojot vispārējo tarifa preferenču shēmas (VPS+) noteikumus 
partnervalstīs; aicina Komisiju sadarbībā ar VPS+ saņēmējvalstīm izstrādāt 
mežsaimniecības pārvaldības rīcības plānus, lai nodrošinātu, ka attiecīgās valstis 
efektīvi īsteno savas vides saistības.
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